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DE HARKER

COLOFON
Verschijnt 10 x per jaar.
Verschijndata 2021
29 september
27 oktober
24 november
15 december
Oplage: 555 stuks.
Opmaak:
Tjitske Zuidema
Feestlan 11
06 23128403

i.v.m. de coronacrisis komt de Harker ook deze
maand alleen maar digitaal uit, geen papieren
versie dus!
Gelukkig staat er nog genoeg leuks in te lezen
en in de digitale Harker komen de foto’s ook
mooier uit.
Veel leesplezier en een fijne vakantie!

Financieel beheer:
Douwe Hoogeveen
Rapen & nieten:
Hilly Kootstra,
De Buorren 146
Tel: 463609
Bezorging:

Kopiëren:
Durk Tolman,
Tine Bergsma
Lute Huisman
Willem van den Pol
Bankrekening-nummer
dorpskrant:
NL80 RABO 0322940133

Kopij inleveren uiterlijk Vrijdag 24 september voor 18.00 uur!!
❖
❖
❖
❖

Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij
de redactie.
De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopij.
Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te
plaatsen.
❖ Indien kopij niet op tijd ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de
betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan.
❖ Kopij inleveren bij Tjitske Zuidema Feestlan 11. Graag uw kopij digitaal inleveren in
Word, ook kunt u natuurlijk uw stukje geschreven in een e-mail doen.
❖ emailadres: deharker.lippenhuizen@gmail.com

dorpsagenda 2021
Wanneer

Wat gaat er
gebeuren

Tijd

Waar

Niet alle activiteiten worden vermeld in de dorpsagenda, lees ook even verder in
deze Harker
Hebt u al eens gekeken op www.lippenhuizen1.nl ? Daar vindt u alle informatie over ons
mooie dorp met een evenementenagenda wat er allemaal te beleven is. Dit is een initiatief
om voor alle verenigingen een gezamenlijke dorpsagenda op te zetten om de vele
evenementen op elkaar af te stemmen en daar waar mogelijk te bundelen.

Vaste (seizoens)activiteiten

i.v.m. het corona-virus gaan onderstaande activiteiten waarschijnlijk niet door
Wanneer

Wat gaat er gebeuren

Tijd

Waar

Maandagavond

Koor Melomania oefenavond

20.00 - 22.00

Consistorie

Donderdagavond

Koor Lippenhuizen/Hemrik

19.30

Consistorie

Maandagmorgen
Maandagmiddag
Maandagavond
Donderdagmorgen

Biljarten (gaat wel door!)

9.30
13:00
19:00
10:00

Kobûnderhûs

mededelingen
25 jaar collecteren Longfonds.

Gaukje Jager, Alien en Henri de Haan, Dank je wel!!!
Al 25 jaar vaste collectanten voor de Longfonds collecte in Lippenhuizen.
Organisator Longfonds collecte Lippenhuizen
Ankje Niemeijer.

Zin om te fietsen?
Oudere testfietsers gezocht voor 9 nieuwe routes
Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig
obstakels en relatief veilige kruisingen. Doortraproutes horen bij het landelijke programma Doortrappen, een
overheidscampagne om mensen zo lang mogelijk veilig te laten doorfietsen: fietsen tot je 100ste. Vorig jaar
werden er al 23 van deze routes gemaakt, nu zijn er 9 nieuwe.
De Fietsersbond zoekt oudere fietsers die de route willen fietsen en hun mening willen geven over de route.
De 9 nieuwe:
• Drogeham 30 km of 17 km
• Gerkesklooster 30 km of 21 km
• Feanwâlden 25 km
• Oentsjerk Wyns 17 km
• Gorredijk 30 km
• Appelscha 22km
• Warns 25 km
• Ameland 18 km
• Vlieland 13,5
Wilt u een van de routes testen stuur dan een mailtje naar fietsschool@fietsersbond.nl. Vermeld daarbij van
welke plaats u een route wilt ontvangen. U ontvangt de route en daarbij een link naar een
beoordelingsformulier over de route.
Doortraproutes worden gemaakt in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROF) en de Friese
gemeenten, als onderdeel van het landelijke programma Doortrappen.

Duurzaam Lippenhuizen

Lippenhuizen energiezuinig
Iedereen heeft het kunnen lezen Nederland moet uiteindelijk in 2050 van het gas af!
Alle gemeenten en dus ook Opsterland zijn daarom druk doende om per dorp actie te ondernemen en hulp
voor de bewoners in te zetten door middel van bijvoorbeeld Energie Coaches.
Lippenhuizen doet uiteraard daaraan meeen heeft op dit moment 5 energiecoaches.
Als eerste traject zijn de huurders van Castanumstaete aan de Buorren bezocht.
Onlangs is er op de Buorren vanaf de oostzijde (watertoren) een begin gemaakt door de werkgroep
“Duurzaam Lippenhuizen” om uw aandacht te vragen voor energie besparing.
Ons dorp heeft daarbij gekozen voor een laagdrempelige aanpak waarbij isoleren van bestaande huizen
vooraf gaat aan energiebesparende bronnen zoals zonnecollectoren.
Dorps energiecoaches die deel uit maken van de werkgroep komen na afspraak bij u langs met een
warmtecamera om kou, tocht en plekken in huis die matig of slecht zijn geïsoleerd op te sporen. Verder
beschikken wij over een CO2 meter waarmee de ventilatie in uw huis kan worden gemeten.
Als hulpmiddel hebben wij bij ons een eenvoudige vragenlijst die de persoonlijke situatie m.b.t. energie en
isolatie voor uzelf en ons helder in beeld brengt. Zo kunt u samen met hulp van de energiecoach zelf
beoordelen wat er nog nodig is om in uw huis zowel energie als geld te besparen.
Ons bezoek duurt +/- 45 minuten.
Maak telefonisch een afspraak:
Willem van den Pol 06 15833973
Norman Andrews 06 20189120
Niek Jetten
06 54386696
Geert Kooistra
06 51623151
Schelte Goinga
06 20266711
Of mail naar: duurzaamlippenhuizen@gmail.com

Meten = Weten
De schoonste en goedkoopste energie is de energie die wie niet gebruiken.
Met (dagelijks) inzicht in het gebruik van uw energie (gas en elektra) krijgt iedereen een helder beeld van de
eigen energie verbruik. Veel energie leveranciers geven hun klanten gratis deze informatie met regelmaat
door.
Ons advies is om gebruik te maken van de website SlimmemeterPortal die dagelijks een onafhankelijk inzicht
geeft via een App. Dit is geheel gratis voor particulieren die in bezit zijn van een slimme meter.
SlimmemeterPortal.nl

Energie besparen = geld besparen
De gemeente Opsterland wil in 2035 energieneutraal zijn. Energiebesparing is essentieel om deze ambitie te
realiseren, en u als bewoner bent hier een belangrijke schakel in.
Om te stimuleren zoveel mogelijk te besparen op energieverbruik biedt de gemeente Opsterland momenteel
huiseigenaren een vergoeding van maximaal € 70 om energiebesparende maatregelen te treffen. Om voor
deze vergoeding in aanmerking te komen dient u artikelen te kopen die er voor zorgen dat u minder energie
(gas of elektrisch) gaat verbruiken.
Dit kunnen bijvoorbeeld tochtstrips, dubbele ramen, ledverlichting of A+++ apparatuur zijn, als het maar een
besparing geeft op uw energieverbruik. U dient hiervoor het artikel eerst te kopen en als bewijs de rekening
op te sturen.
Naast de teruggave van € 70, verlaagt u uw energiegebruik door het aanschaffen van duurzame artikelen en
verlaagt u daarmee ook uw energierekening. Een kans om niet te laten liggen! De huidige actie loopt tot eind
juli 2021.
Voor de regeling en het indienen van de rekening kunt u terecht bij Duurzaam Bouwloket:
https://www.duurzaambouwloket.nl/subsidie-rre-opsterland.
Vragen kunt u stellen via e-mail info@duurzaambouwloket.nl of telefoon 072-7433956.
Na september komt er een nieuwe regeling (RREW) en geldt de regeling ook voor huurders.
Met vriendelijke groet,
Schelte Goinga (namens de werkgroep Duurzaam Lippenhuizen)
duurzaamlippenhuizen@gmail.com

De collectant van het MS Fonds komt bij u langs
MS Collecteweek van 28 juni tot en met 3 juli
Van 28 juni tot en met 3 juli 2021 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte plaats van
het Nationaal MS Fonds om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar
betere behandelingen en om de kwaliteit van leven voor mensen met multiple sclerose
te verbeteren. Naar verwachting zullen zo’n 10.000 collectanten in hun buurt langs de
deuren gaan. Daarnaast zullen vele honderden online gaan collecteren.
MS is zenuwslopend
Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) levens én veel verschillende gezichten heeft, maakt
het MS Fonds momenteel duidelijk in de nieuwe campagne ‘Face it. MS is zenuwslopend’. In de
campagne zijn Carla, Winston, Carlien, Kevin en Vera te zien. Zij verschillen in leeftijd en zitten
ieder in een andere levensfase, maar zij hebben één ding gemeen: ze hebben alle vijf MS.
Kevins (29) grootste angst, nadat hij plotseling zijn zicht bijna helemaal verloor, was of hij het
gezichtje van zijn ongeboren zoon nog wel zou kunnen zien. Carlien (37) vertelt: ‘lopen gaat
moeilijk, ik heb last van vermoeidheid, evenwichtsstoornissen en soms zie ik minder goed.’ Op
www.nationaalmsfonds.nl/faceit laten de vijf op indringende wijze zien wat er met hun gebeurd is
sinds ze de diagnose MS kregen.
Opbrengst is hard nodig
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt
wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het MS Fonds
onder andere in innovatieve onderzoeken om betere behandelmethoden te kunnen vinden. Maar
ook coacht zij mensen om de kwaliteit van hun leven te kunnen verbeteren.
Het coronavirus vraagt om anders collecteren
Vanwege het coronavirus is collecteren ook dit jaar anders. Natuurlijk staan veiligheid en
gezondheid voorop. Er is daarom hard en met veel creativiteit gewerkt aan nieuwe manieren van
collecteren, zoals online met een digitale collectebus: https://digicollect.nationaalmsfonds.nl/
Collectant gemist?
Ga naar www.nationaalmsfonds.nl en doneer online of maak een digitale collectebus aan. Het is
ook mogelijk om een donatie over te maken op NL 92 INGB 000000 5057.

activiteiten
Train je coronakilo’s eraf met Thor!
JUNI 2021
Wat een feestelijk jubileumjaar moest worden,
werd helaas een jaar vol beperkingen. Maar,
inmiddels gaan we langzaamaan de goede kant
op en daarom willen we dit seizoen graag alsnog
positief afsluiten en zorgen voor wat ‘Actie in
Lippenhuizen’!
We nodigen dan ook alle Liphusters uit om samen
met Thor de eventuele coronakilo’s kwijt te raken
(of gewoon voor de gezelligheid aan te sluiten
natuurlijk).
Voor week 24 t/m week 29 is een speciaal
schema opgesteld, zodat er voor ieder wat wils is.
Op de achterzijde van deze flyer staan de
precieze tijden en data:

- maandag
Volleybal kan alleen doorgaan bij mooi weer. Hou de
website en facebook van Thor in de gaten voor de laatste
status. Voor alle trainingen geldt: opgeven is niet nodig,
kom gewoon gezellig langs en doe mee!
Op de woensdag- en vrijdagavonden is het
terras van het MFA geopend vanaf ongeveer
19:00u.
In eerste instantie tot 22:00u, wellicht na
verdere versoepelingen wat langer? Het
kabinet besluit op 22 juni of vanaf 30 juni eventueel verder
versoepeld mag worden. Wij houden ons uiteraard aan de
geldende richtlijnen.

dans/aerobics/
bewegen op muziek
- dinsdag
jeugdvoetbal
- woensdag volleybal
hardlopen
donderdag
- vrijdag
seniorenvoetbal/
gym/jeu des boules

Maar zet alvast in de agenda: vrijdag 23 juli vanaf 16:00uur
BOUWVAKBORREL!
Dan sluiten we met zijn allen het jaar af en zetten we samen de vakantie in!
Op 10 juli en 21 augustus eind van de middag/avond zijn er nog verschillende activiteiten zoals softbal,
suppen of darten. Nadere info volgt t.z.t. via de verschillende kanalen.
We hopen je te ontmoeten!

Activiteitenkalender Thor en MFA juni/juli 2021

* Zaterdag 21 augustus eind van de middag/avond zijn er ook nog verschillende activiteiten zoals softbal, suppen of darten. Nadere info volgt t.z.t. via de verschillende kanalen.

VVV Wijnjewoude heeft groen licht gekregen om weer rommelmarkten te organiseren. Ook kunnen
we weer vier fietsroutes uitzetten voor de fietsavondvierdaagse. We zijn daar als bestuur heel erg
blij mee.
Hierbij een overzicht van de rommelmarkten.
Locatie: Evenemententerrein aan de Te Nijenhuiswei in Wijnjewoude.
Data rommelmarkten:
7 juli
14.00 – 18.00 uur
21 juli
17.00 – 21.00 uur
Extra avondrommelmarkt
4 augustus
14.00 – 18.00 uur
18 augustus
17.00 – 21.00 uur
Extra avondrommelmarkt
1 september
14.00 – 18.00 uur
6 oktober
14.00 – 18.00 uur
Avond fietsvierdaagse
Deze wordt gehouden op 6, 7, 8 en 9 juli (dinsdag t/m vrijdag). De routes die u gaat fietsen hebben
een afstand van ca 30 km. Inschrijving en start is tussen 18.30 uur en 20.00 uur bij hotel –
restaurant De Stripe in Wijnjewoude. Als het niet lukt om vier avonden mee te fietsen mag u ook
één, twee of drie avonden met de fietstocht meedoen.
Natuurlijk hopen we op mooi weer zodat een gezellige nazit op het terras bij restaurant de Stripe
weer mogelijk is.
Uiteraard dienen deelnemers en bezoekers bij beide evenementen zich te houden aan de dan
geldende coronamaatregelen.
VVV Wijnjewoude

Tuinieren in de zomer

Wanneer ik 's morgens op mijn volkstuin kom, hupt er een vogel rond bij mijn
gereedschapskist. "Dag merel!", zeg ik. Ze kijkt me even aan en hipt dan onder een
bessenstruik. Terwijl ik aan het wieden ben. blijft ze de hele ochtend in mijn buurt, op minder
dan een meter afstand. Waar ik heb gewied, is de grond los en kan ze gemakkelijk lekkere
hapjes vinden. Ze heeft ook een jong, dat me af en toe hulpeloos aankijkt, terwijl ie in een
kuiltje met zand zit. Moeder merel heeft steeds weer de snavel vol met vooral wormen, ie ze
haar jong in z'n snavel propt. Soms gaat het jong dan helemaal trillen, misschien is het dan
extra lekker. Een keer zie ik ook een zwart naaktslakje in z'n snavel verdwijnen. Ik hoop
maar dat ie die lekker vindt, want we hebben een ruime voorraad slakken .
Nu het weer warmer wordt, ben ik blij met de bomen in mijn tuin. Het hele gedoe met een
parasol kun je overslaan: niet nodig! Na de bloesem, kun je al een beetje zien hoe groot de
fruitoogst kan worden. Wanneer er minder appels of pruimen aan een boom zitten, kunnen
die per stuk groter uitgroeien.
De rozen zijn nu net in bloei gekomen. Het mooist vind ik klimrozen tegen muren van huizen
en klimrozen die in de appelbomen groeien: een prachtig gezicht!
De eerste beregeningsinstallaties heb ik alweer aan het werk gezien, maar in de tuin geef ik
alleen de potten met (tomaten-)planten water met water uit de regenton.
Ik heb er een watervat bijgezet, omdat vorig jaar de droge periode wel erg lang duurde. Hoe
meer regenwater in voorraad, hoe beter. Wanneer het echt droog wordt staan ook de
slootjes in de buurt erg laag en schep je meer kroos dan water op.
Regenwater is voor kinderen ook leuk om mee te spelen op warme dagen: een speciekuip of
babybadje vol is daarvoor genoeg. Het is belangrijk om goed om te gaan met drinkwater (het
hele jaar door!) en daar geen prive zwembaden mee te vullen. Ga liever naar het
gemeentezwembad of zwem in de vaart, een zwemplas of in de Friese meren!
Weersta de verleiding om je tuin te besproeien met leidingwater en ga vooral geen gazon
besproeien, wanneer dat geel dreigt te worden. Als het weer gaat regenen is het gras het
eerste dat weer groen wordt.
Het gazon is in de meeste tuinen het meest arbeids-intensieve onderdeel. En ook het
saaiste! Wanneer je je gazon af en toe een keertje maait in plaats van elke week, komt er
ruimte voor meer soorten planten dan alleen gras. Het wordt zo meer een weide dan een
gazon. Dat heeft vele voordelen en is goed voor de biodiversiteit: meer bloemen, meer
ruimte voor vlinders, hommels en bijen, minder (grasmaai-)werk. Om de feestvreugde te
verhogen kun je ook bloembollen in het gras planten. Plant in oktober sneeuwklokjes,
krokussen, kleine tulpjes, narcissen en vogelmelk. Je begint pas met grasmaaien, als het
blad daarvan in het voorjaar is afgestorven, dat scheelt ook weer werk. Kun je die tijd
misschien gebruiken om al die hommelsoorten uit elkaar te houden. Waarom blijven ze nooit
eens even stil zitten?
Een fijne zomer gewenst!

Namens Fleurig Ommetje Lippenhuizen,
Christine Hofman

Kleurrijk verbinden juni 2021
Was mei nog een koude, natte maand; juni begint met zomerse temperaturen.
Dat kwam goed uit. Dinsdag- en woensdagavond 1 en 2 juni waren er excursies
op touw gezet door de zadenbibliotheek Gorredijk, Fleurig Ommetje Lippenhuizen en Fokko
Bosker uit Lippenhuizen. Het waren twee zomers-aangename avonden in een prachtige
omgeving, waarbij Fokko vertelde over de geschiedenis en Gelbrigje over het Fleurig
Ommetje. Na afloop kregen de deelnemers een (nieuwe) folder van het Ommetje
Lippenhuizen en een zakje inheems bloemenzaad.
Maaimeiniet
Helaas waren maar begin juni de maaimachine weer present in Lippenhuizen.
Het blijft jammer, dat op plaatsen waar niemand er last van heeft alles bij de grond
wordt afgemaaid. Toch gaan er steeds meer stemmen op om waar mogelijk de bermen
te laten staan. Hopelijk wordt onze ‘groene gemeente’ hier een voorloper in!
In mei stond er een foto van de moestuinbakken bij basisschool de Flecht. Gezamenlijk
met een aantal kinderen hebben we de bakken gevuld met groente, bloemen en kruiden.
Het wil er goed groeien in het zonnetje; alleen jammer dat de katten uit de buurt de bakken
maar al te graag als toilet gebruiken. Dat de kleurrijke initiatieven aanslaan is op diverse
plekken in het dorp en tuinen te bewonderen. Wil je ook de insecten een handje helpen
zorg er dan in ieder geval voor dat je GEEN GIF gebruikt. Gif komt in de bodem terecht ,
waardoor het bodemleven verdwijnt en planten slechter gaan groeien en gemakkelijker
ziek worden. Zorg ook voor inheemse zaden en planten. Planten uit tuincentra bevatten
vaak chemische bestrijdingsmiddelen. De insecten gaan wel op deze planten zitten, maar
nemen er geen stuifmeel of nectar van mee en hebben er dus ook niks aan.
Omvormen kost tijd en wat meer moeite. Maar het is een prettig idee, dat alles wat in je tuin
groeit gifvrij is.
Laten we met z’n allen hierna streven!
Hopelijk kunnen we na de vakantie de plannen van het Fleurig Ommetje Lippenhuizen
verder gestalte geven. Voor nu wensen we iedereen een gezonde, fleurige vakantie toe en
hebben jullie iets te melden of te vragen, dan kan dat
op: fleurigommetjelippenhuizen@gmail.com
Namens de werkgroep Fleurig Ommetje Lippenhuizen,
Gelbrigje Visser en Christien Hofman

een tuintje van een leerling bij boom

een excursie

de schooltuin

het verschil tussen maaien en laten
groeien.

‘Kettingbrêge’
De ‘Kettingbrêge’dy oer it Keningsdjip of wol ‘It Alddjip’ lei wie in gjin kettingbrêge dy wol folle yn
boarterstunen of ferdivedaasjeparken tsjinst diene. Het wie in stielen konstruksje dy oan beide siden op stiennen
fûneminten bout wie. In it midden hie men stevigje planken skroeve om nei de oere kant te kommen.
Heel werskynlik hat de adel fan Beetstersweach dizze brêge oanlizze litten om oan de oare kant by harren
besitting te kommen om dêr de jacht-sport útoefenje te kinnen.
Yn werklikheid hjitte dizze brêge ‘Reinsbrêge’. Dizze namme kin wolris ûntlient wêze oan Reinhard baron
van Harinxma thoe Slooten , man fan Adriana Johanna Wilhelmina van Sytzama. Mar dat kin ik net mei
wissichheid sizze.
In elk gefal ferbûn dizze brêge it Apher fjild mei de Himrikker/Lippenhuzer skarren.
De namme ‘Kettingbrêge’ dy yn de folksmûle gongber wie komt wierskynlik troch de Kettingleane dy yn it
Alpherdjild lykoprinnend wie oan de Skerpsjittersleane yn it gebiet fan it doarp Beetstersweach en dy ek ticht by
de brêge útrint. It kin ek oarsom wêze natuerlik.
It paad wat oer de Keningsdjip of it Alddjip rint begjint oan de Bûtenwei yn De Himrik, rint troch de
Himrikker/Lippenhuzer skarren, lâns de buorkerij Hanenburg fia de Reinsbrêge. Giet oer op de
Skerpsjittersleane kruset de Poaswei by de ‘Bargekop’en komt út by Vianen.
Wannear de brêge slope is ,is my net bekend, mar it moat nei it jier 1966 west wêze. Yn de L.C. fan 16.09.1966
wurdt noch skreaun oer de brêge as in prachtich kuiertocht troch de bosken fan Beetstersweach yn ‘Tips voor
Trips’.

De brêge is al ris renovearre , sa as de skilder Dhr. L. te Nijenhuis
my fertelde. De houten lêgers wiene sadanich ferâldere dat se
ferfongen moasten wurde. Se binne der út helle en fan nije planken
fersjoen.
De âlde planken wiene blykber noch net sa min dat sommige opnij
brûkt binne. Syn skilders-bedriuw yn De Himrik krige de opdracht
dizze planken fan in nije fervelaach te foarsjen neidat se oer de
flakbank helle wiene en de gatten folle mei stielplamuur om as
finsterbanken tsjinst te dwaan by de feehâlder Harm Nijboer yn syn
buorkerij oan de Binnenwei te De Himrik. (no Boerestreek
Lippenhuzen). Oer ‘hergebrûk’ sprutsen.
Tsjintwurdich is it paad noch wol oanwêzich oan beide siden. Spitigernôch is it lêste diel troch de
Himrikker/Liphuzer Skarren net mear
tagonklik . Dit is foar it wyld in rêstgebiet wurden. Oan beide siden by it
Keningsdjip binne noch wol de restanten
fan stien oanwêzich wêr de stielen
konstruksjes op lein ha.

Reinsbrêge of ‘Kettingbrêge’
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Hoofdstraat 47, Gorredijk Tel: 0513 461402

